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της ΘράκηςΤά ... σχολιανά μας Γράφει ο Αλέξανδρος Παυλικιάνος

Σίγουρα έχει δίκιο ο Γ. Ιερόπουλος που λέει ότι η Ξάνθη θα χάσει 100.000 επισκέπτες 
επειδή δεν θα γίνει η καρναβαλική παρέλαση. Για τρίτη χρονιά δυστυχώς, οι επαγγελματίες 
της Ξάνθης, περιμένουν να κινηθούν το καρναβάλι και στις γιορτές παλιάς πόλης που περ-
νούν από 40 κύματα ««προοδευτικότητας» που «φρενάρουν» την «σουβλακιάδα» που φέρνει 
δουλειά στα κρέατα, στα αναψυκτικά, στις βενζίνες για να μεταφερθούν, στα κάρβουνα και 
δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως ξενοδόχοι, ταξιτζίδες  και πάει λέγοντας και λέω δυστυ-
χώς γιατί οι μέχρι σήμερα κεφαλές του δήμου, εγκλώβισαν την κοινωνία της Ξάνθης μέσα 
σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις και δεν κατάφεραν να φέρνουν κόσμο στην πόλη όλο το χρόνο.
Καλώς ή κακώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια και όλοι, επαγγελματίες και κοινωνία εγκλω-
βισμένοι στην λογική ότι αυτό το πανηγύρι θα κρατήσει αιώνια και κανένας δεν έψαξε για 
εναλλακτική και να που ήρθε η ζημιά με την μορφή της πανδημίας. 
Εγώ δεν ξέρω αν είναι αληθινή η ψεύτικη, πάντως την ζημιά της την έκανε στην κοινωνία 
της Ξάνθης και άντε τώρα, ξανά μανά να ψάξουμε εναλλακτικές.
Μήπως έπρεπε να γίνει νωρίτερα;

Θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κ. Κουρτίδη 
που άνοιξε το θέμα της τουριστικής διόδου του Αγίου Κωνσταντίνου και όχι μόνο για 
αυτήν την δίοδο αυτού κάθε εαυτού, αλλά κυρίως την «φιλοξενία» των Αστυνομικών μας 
που κάνουν τους σχετικούς ελέγχους στο έδαφος της Βουλγαρίας και αυτό είναι ένα από 
τα τραγικά γεγονότα που δείχνουν την προχειρότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα την 
αξιοπρέπεια της απέναντι στα ξένα κράτη.
Σαφώς και το ίδιο συμβαίνει στην Νυμφαία και αλήθεια που ξανακούστηκε κράτος, να 
προσφέρει υπηρεσίες στο κράτος του, μέσα από το έδαφος ξένου κράτους. Γελάνε και 
οι πέτρες και αλήθεια πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να βάλουμε δύό κουτιά στο Ελληνικό 
Έδαφος και να κάνουμε την δουλειά μας σαν κύριοι; Αλήθεια κύριοι της Τοπικής Διοίκη-
σης, για πόσο ακόμη θα επιτρέπεται στην Αθήνα να προσβάλλει το γόητρο και την αξιο-
πρέπεια της Ελλάδος;

Καλά τα λες Γιάννη αλλά αργούμε.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι  λόγω της γραφειοκρατίας καθυστερούν να γίνουν πράγματα στην 
πόλη και αυτό μας λέει ο Γ. Ζερενίδης, όμως αυτό δεν ενδιαφέρει τους δημότες. Αυτή τη στιγ-
μή οι δημότες βλέπουν δρόμους γεμάτους λακκούβες, δεν βλέπουν διαγραμμίσεις και ευτυχώς 
που ο καιρός στην Ξάνθη «διορθώνεται» σύντομα και το φως της μέρας βοηθά τους οδηγούς 
να μην παρασύρουν κάποιον πεζό ή κάποιον ανάπηρο, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαβάσεις 
που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών, πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Ας ελπίσουμε, μίας και 
ξεκινάει σιγά σιγά η προεκλογική περίοδος, να δούμε τα έργα να ξεκινούν. Όχι τίποτε άλλο 
δηλαδή, αλλά να μην αναγκαζόμαστε να κινούμαστε σε δρόμους μετ εμποδίων που κρύβουν και 
κακές στιγμές.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνουν τα επιμελητήρια ΑΜΘ 
με μπροστάρη τον Στέλιο Μωραίτη, να αφυπνίσουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τον συμ-
ψηφισμό τον υποχρεώσεων των επιχειρήσεων με την επιδότηση του 12% όπου εξ αιτίας 
αυτής της παλινωδίας της κυβέρνησης,  πολλές από τις επιχειρήσεις αδυνατούν να πάρουν 
φορολογική ενημερότητα.
Και λέμε ότι επιτέλους θα πρέπει να αφυπνιστεί ο Πρωθυπουργός γιατί όπως αποδεικνύε-
ται πολλά από τα υψηλόβαθμα στελέχη του, έρχονται στην Θράκη, κάνουν την λεζάντα τους, 
δεσμεύονται στους χαχόλους και πολίτες δεύτερης κατηγορίας και μετά εξαφανίζονται εκθέ-
τοντας τον Πρωθυπουργό.
Ας ελπίσουμε ότι αυτή η επιστολή των Επιμελητηρίων θα είναι η τελευταία και θα φτάσει 
στα χέρια του Κ. Μητσοτάκη.

Ρωτήσαμε τον Γιάννη Παπαχρόνη αν τελικά είναι δεκανίκι του Τσέπελη.
Η απάντηση του άκρως σιβυλλική και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Εμείς πάντως δεν κατα-
λάβαμε τίποτε.
«Πατερίτσες είμαι, και αναπηρικό καροτσάκι και ασθενοφόρο και οτιδήποτε. Σκοπός μου 
είναι να βοηθήσω την πόλη. Για μένα δεν άλλαξε τίποτε από αυτά που πίστευα».
Δεν γνωρίζουμε αν αυτό στην καθομιλουμένη σημαίνει ότι στηρίζει τον Μ. Τσέπελη στην 
άσκηση των καθηκόντων του στα της διοίκησης του δήμου, η αλήθεια είναι ότι ο Γ. Παπα-
χρόνης εκεί που χρειάζεται να συμφωνήσει συμφωνεί και εκεί που πρέπει να διαφωνήσει 
διαφωνεί 


